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9 em cada 10 egressos do SENAI/SC entraram no mercado
Edson Junkes/ Arquivo SENAI

F

azer um curso de educação profissional significou uma ponte para o
mercado de trabalho para a maioria
dos alunos que estudaram nas unidades do SENAI de Santa Catarina em
2011. Pesquisa realizada pela instituição no
final de 2012 revela que 87,9% dos egressos
dos cursos técnicos estavam trabalhando em
até um ano após sua formatura. Quando são
considerados os alunos dos cursos superiores
de tecnologias, o índice chega a 89,1%.
O diretor regional do SENAI/SC, Sérgio Roberto Arruda, atribui o alto índice de
empregabilidade tanto ao aquecimento do
mercado de trabalho no Brasil — que já se
aproxima do pleno emprego — quanto à
busca das indústrias nacionais por profissionais mais qualificados. “As tecnologias
adotadas pelas empresas estão mudando
e passam a exigir profissionais mais capacitados. As indústrias perceberam que os
alunos que se estudam no SENAI possuem
a formação adequada para atender às suas
demandas”, explica o diretor. Segundo levantamento nacional do SENAI, 94% das
empresas brasileiras preferem contratar
profissionais formados na instituição
Em Santa Catarina, 40% dos egressos de
cursos técnicos têm remuneração entre dois
e três salários mínimos e 33,1% ganham
acima de três salários. Quando completam
um curso Superior de Tecnologia, a média
é ainda maior: 41,5% recebem entre três e

Formação adequada faz com que 94% das empresas brasileiras prefiram ex-alunos do SENAI

cinco salários mínimos e 26,9% superam
essa faixa.
O índice de empregabilidade só não é
maior em função de parte dos alunos se dedicar ao prosseguimento dos estudos, o que
revela outro aspecto positivo da educação
profissional: possibilitar uma base de conhecimento e renda que permite continuar
a formação. “Adotamos o modelo de educação continuada, que possibilita à pessoa
prosseguir seus estudos em outro nível,
como, por exemplo, fazer o curso técnico

e depois o superior, ou então melhorar sua
capacitação dentro do mesmo nível, com
cursos que ampliem conhecimentos e habilidades”, ressalta Arruda.
O diretor do SENAI/SC destaca como
modelo efetivo o Ensino Médio articulado
com Educação Profissional, no qual os alunos cursam o ensino regular em um período
e, no outro, um curso técnico. Com isso, ao
se formarem, podem tanto iniciar sua vida
profissional como continuar os estudos em
uma faculdade.

Institutos de inovação terão apoio da Sociedade Fraunhofer

Saiba mais. Acesse:

praticado no Brasil não funciona como gostaríamos. Já a Sociedade Fraunhofer tem
processos administrativos para a geração
de pesquisa aplicada muito bem definidos e
que consideramos um modelo de sucesso”,
explica o gerente de Tecnologia e Inovação
do SENAI, Jefferson de Oliveira Gomes. A
intenção é que o modelo alemão seja levado
em consideração para se criar práticas e soluções adaptadas à realidade brasileira.
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Especialistas do Fraunhofer IPK, entidade da Alemanha referência mundial em
pesquisa e desenvolvimento, já ajudam na
estruturação dos dois Institutos de Inovação que o SENAI vai instalar em Santa
Catarina. A intenção com a parceria é que
as práticas gerenciais adotadas pela instituição alemã ajudem a aprimorar os processos
utilizados pelo SENAI no país. “O modelo
de inovação unindo academia e empresa

Alemães participaram de encontro em Florianópolis
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SC terá apoio internacional para Instituto de Alimentos

A Simas Porcelanas, de Itajaí, conseguiu
reduzir de 10 dias para dois o tempo total de produção (lead time) de sua linha.
A indústria foi uma das 30 empresas
atendidas, desde 2010, pelo Programa
SENAI/SC de Logística. Nas consultorias
são propostas melhorias para eliminar
etapas de trabalho que não agreguem
valor ao produto. “Com a adoção do
Sistema Toyota de produção, é possível
identifcar desperdícios e fazer melhor
uso de recursos. Para isso, propomos
melhorias no layout, quantidade de estoque e fluxo de material”, explica Rafael
Cruz, coordenador do Núcleo de Serviços Técnicos e Tecnológicos da unidade
do SENAI em Itajaí.

Barbara Byrd Keenan, vice-presidente executiva do IFT, veio ao Brasil para assinar memorando

UFSC e SENAI/SC atuarão em conjunto
Outra instituição que assinou protocolo
de intenção com o Sistema FIESC foi a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
A intenção é cooperar na execução dos oito
Institutos SENAI de Tecnologia e nos dois
de Inovação que serão implantados em Santa
Catarina. O acordo prevê intercâmbio de know
how e de tecnologias e ações conjuntas em programas de ensino, pesquisa e extensão.
“Com este convênio estamos reiterando
o propósito de realizar parcerias com centros
de pesquisadores de alta qualificação”, afirma
o presidente do Sistema FIESC, Glauco José
Côrte. Atendendo esta premissa, os institutos
de inovação, por exemplo, terão cooperação
com a Sociedade Fraunhofer, da Alemanha, e
do MIT, dos Estados Unidos.
O diretor regional do SENAI/SC, Sérgio
Roberto Arruda, destacou a sinergia que existe

entre as competências existentes na UFSC e a
proposta de ação dos dois institutos, que poderão abrigar, por exemplo, projetos de pesquisa
de mestrado ou doutorado. A reitora da Universidade, Roselane Neckel, enalteceu a importância das parcerias que a instituição vem estabelecendo com as entidades como a FIESC,
SESI e SENAI, como forma de aproximação
com o setor produtivo.
Os institutos de inovação a serem implantados em Santa Catarina serão nas áreas de Laser
(previsto para São José) e de Sistemas Embarcados (Florianópolis). Os institutos de Tecnologia são nas áreas metalmecânica (Joinville),
de alimentos (Chapecó), ambiental e design
têxtil e do vestuário (Blumenau) eletroeletrônica (Jaraguá do Sul), automação e tecnologia da
informação e da comunicação (Florianópolis),
logística (Itajaí), e materiais (Criciúma).
Henrique Almeida

Indústrias aumentam
produtividade com
melhorias na logística

Diogo Honorato

O

Instituto SENAI de Tecnologia em
Alimentos, que será instalado em
Chapecó (SC), contará com o apoio
de uma rede internacional de pesquisadores. Um acordo firmado entre o
Sistema Indústria e o Instituto Tecnológico de
Alimentos (IFT, em inglês) promoverá intercâmbio de conhecimento e aprimorar a capacitação dos especialistas envolvidos no projeto
brasileiro. O memorando de entendimentos foi
firmado em Florianópolis no final de março.
O acordo é o primeiro realizado pelo Instituto
Tecnológico de Alimentos na América do Sul.
O acordo prevê ainda a promoção do intercâmbio de know how, tecnologia e inovação, do
SESI, SENAI e IEL assim como capacitação
técnico-institucional nas áreas de educação
e pesquisa; o intercâmbio de pesquisadores,
gestores e estudantes, e realização de eventos
conjuntos.
“O setor de alimentos é um dos que mais
contribui para o crescimento do Estado de
Santa Catarina. O convênio é importante para
qualificar os produtos de nossas empresas e
para atender melhor tanto o mercado interno
quanto externo, com a evolução tecnológica do
setor”, avaliou Glauco José Côrte, presidente
do Sistema FIESC.
O IFT é uma organização não governamental internacional, integrante da Organização Mundial de Saúde (OMS), que serve como
catalisador para o progresso científico e a inovação no sistema alimentar global. Com mais
de 18 mil membros em cem países, o instituto
tem apoiado os profissionais da ciência alimentar através da criação de um fórum. A entidade
tem sede nos Estados Unidos.

Presidente Côrte (D) assina convênio, ao lado do diretor regional Sérgio Arruda e reitora Roselane Neckel

Segurança de produtos é diferencial

E

mbora seja o principal setor da pauta
de exportação, as fabricantes catarinenses de alimentos enfrentam a
concorrência de itens produzidos
em outros estados e países. E uma
das formas de se diferenciar é garantir e aprimorar a segurança dos alimentos. A sugestão
é do presidente do Sistema FIESC, Glauco
José Côrte, que participou da abertura do
2º Workshop em Segurança de Alimentos,
realizado no começo de abril no Centro de
Eventos do Sistema FIESC.
O evento foi promovido em parceria
entre o SENAI de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e
a Università Degli Studi di Padova, da Itália. Participaram do evento profissionais de
indústrias de alimentos, docentes e pesquisadores de instituições nacionais e interna-

cionais, que buscam atualização e troca de
experiências.
Segundo Glauco José Côrte, há perspectivas de que a área de alimentos tenha demandas ainda maiores, com possibilidade de
abertura do mercado japonês para produtos
brasileiros. “Para elevar ainda mais a qualidade dos produtos, é importante que haja
esse alinhamento entre o setor produtivo e a
academia. Não é por acaso que o SENAI irá
implantar no Brasil dez institutos na área de
alimentos, sendo um deles em Santa Catarina”, ressaltou o presidente.
No 2º Workshop em Segurança de Alimentos foram realizadas palestras e, por meio
de pôsteres relacionados a tecnologias que
aumentem a segurança, discussões sobre a
legislação aplicável à área e cases de empresas,
com apresentações de brasileiros e italianos.

Delegação do Sistema FIESC em visita à CFAA

Alunos e professores de
aviação poderão realizar
intercâmbio nos EUA
Ápice Comunicação

Alunos participam da
maratona de moda

Cerca de 30 alunos do curso de Tecnologia em
Design de Moda, de Criciúma, participaram de um
desafio e criaram looks de acordo com as tendências
de moda, utilizando roupas, calçados e acessórios
de lojas de um shopping da cidade.

Mais cidades recebem educação profissional
Cidades como Ascurra (no Vale do Itajaí)
e Ipumirim (no Alto Uruguai) são locais que
pela primeira vez recebem cursos do SENAI/
SC, dentro do propósito de disseminar e diversificar a oferta de educação profissional.
Uma estratégia é ampliar o número de unidades fixas, preferencialmente em municípios
com mais de 15 mil habitantes e que tenham
demandas de profissionais para a indústria.
Assim, o número de unidades fixas da instituição passará de 45 para mais de 60 até o
final de 2014. Em outra frente, por meio de
142 laboratórios didáticos móveis e dez unidades móveis, o SENAI/SC pretende chegar
a outros municípios e a bairros das cidades
em que já possui unidades ou oferecer cursos

direcionados a setores econômicos não atendidos pelas unidades fixas da região.
Em Ipumirim, se iniciaram em 2013 duas
turmas do curso de Aprendizagem Industrial
em Informática. O curso é oferecido em sala
cedida pela prefeitura, local onde também
são realizados programas de qualificação.
Também em sala oferecida pela prefeitura, em Ascurra são realizados os cursos de
Aprendizagem Industrial em confecção de
moldes e roupas e de qualificação em costura
industrial do vestuário e eletricidade predial
de baixa tensão. Os cursos contam com a
parceria das secretarias de Assistência Social
de Ascurra e de Rodeio. Os estudantes são
das duas cidades, mais Apiuna.

Alunos e professores de aviação do SENAI
em Santa Catarina poderão realizar intercâmbio com a Central Florida Aerospace
Academy (CFAA), escola especializada no
setor, localizada em Lakeland, na Flórida
(Estados Unidos). As tratativas para o acordo de cooperação entre as duas instituições
foram iniciadas em abril com a visita do
presidente do Sistema FIESC, Glauco José
Côrte, e diretores do SENAI à CFAA. Este foi
um dos resultados práticos da participação
catarinense na Sun’n Fun, a segunda mais
importante feira de aviação do planeta. Na
feira também foram expostos aviões produzidos em Santa Catarina pela empresa
Wega Aircraft.
Localizada no campus da Sun’n Fun e do
Aeroporto de Lakeland, a CFAA mantém 250
estudantes em cursos de nível médio e técnico. A instituição possui similaridade com o
SENAI, pois integra uma rede de educação
profissional, que, em outros campi, atende
outros setores da economia. As duas entidades também poderão desenvolver cursos
em parceria, na modalidade a distância.

Unidades receberam
Road Show de
tecnologias industriais
Em março e abril, as unidades de Lages e
Blumenau receberam o Parker Road Show,
com palestras e exposições sobre novidades tecnológicas das áreas de hidráulica,
pneumática, vedações, filtragem e controle. A mostra itinerante é realizada há nove
anos pela Parker Hannifin, empresa de
referência mundial para diversas áreas da
engenharia, e já passou por mais de 217
cidades

Empresas também podem ajudar a melhor a educação
Diante da necessidade de atualizar o
parque fabril e de inovar para superar concorrentes, muitas empresas perceberam a
importância de ter trabalhadores qualificados em seu quadro. E, para aumentar o
número de pessoas bem preparadas, o setor
produtivo também pode dar sua contribuição, incentivando ou mesmo promovendo o
acesso à educação básica, profissional, executiva e estágios. Essa é uma das propostas
do Movimento A Indústria Pela Educação,
liderado pelo Sistema FIESC e as entidades
que o compõem (FIESC, SESI, SENAI e
IEL).
Desde 2012 o movimento A Indústria

pela Educação divulga a importância da
causa para o desenvolvimento da sociedade
e já possui quase 550 empresas e instituições entre os signatários. “Trabalhadores
com sólida formação básica e profissional
têm mais autonomia, facilidade de aprender
e de encontrar soluções. Isso permite que as

Reconhecer o esforço e o bom desempenho dos
trabalhadores-alunos: homenagear e parabenizar
publicamente a quem dedica suas horas de folga aos
estudos — nos canais de comunicação interna —
incentiva a continuidade e serve de exemplo para
outras pessoas. Algumas indústrias até oferecem
prêmios aos trabalhadores com melhores notas e frequência.

Oferecer meio de transporte ou alimentação para os
trabalhadores-alunos que realizam curso no período
noturno: Disponibilizar meios de locomoção agilizam o trajeto empresa-instituição de ensino. Além
disso, oferecer alimentação é um incentivo que aumenta a capacidade de concentração para aqueles que
não tiveram tempo de se alimentar em casa.

Promover o acesso a tecnologias de conexão à
internet para utilização de educação a distância:
atualmente é possível fazer cursos técnicos a distância
(SENAI), acompanhar os conteúdos dos programas
de educação básica (SESI) ou realizar cursos de desenvolvimento pré-profissional (IEL). Por isso, uma
das possíveis iniciativas é disponibilizar computadores, tablets, salas de aula ou
bibliotecas para que os colaboradores possam estudar nos intervalos.

Possibilitar o acesso ao ensino e oferecer infraestrutura necessária para a realização de formações dentro da empresa: incluir a formação profissional, básica,
continuada e executiva nos seus Planos de Desenvolvimento de Pessoas, para reservar recursos anuais. Há
opções de formação realizadas dentro das empresas
quando existe espaço adequado, o que facilita o acesso ao ensino.

Incluir nos planos de cargos e salários itens sobre
realização de cursos e aumento da escolaridade:
planos de cargos e salários estabelecem quais são
os critérios de progressão funcional e de aumento
da remuneração. A realização de cursos e a continuação dos estudos são incentivadas quando os critérios de crescimento e permanência estão atrelados à maior formação
dos colaboradores.

Liberar colaboradores para que frequentem ações
educativas: algumas organizações permitem a realização de cursos em período de trabalho ou a saída
antecipada nos dias de aula. Isso porque frequentar
uma sala de aula à noite, depois de um dia de trabalho, pode desmotivar muitos trabalhadores, tanto
pelo cansaço quanto pelo choque de horários.

Evento divulga uso de documentos livres
Santa Catarina foi um dos quatro Estados
brasileiros que , no dia 27 de março, realizaram
eventos para chamar a atenção para a necessidade de adotar formados de arquivos com padrões universais. O Document Freedom Day
2013, realizado no SENAI São José, integrou o
dia mundial de mobilização pela causa.
O evento é realizado pelo Free Software
Fundation Europe, com apoio de instituições

como o Serviço Federal de Processamento de
Dados. A intenção é de valorizar os chamados
“documentos livres” , ou seja, que podem ser
lidos e editados em diversos aplicativos, sem
estarem restritos apenas a um programa ou
desenvolvedor e ao pagamento de licenças.
Embora o conceito usualmente seja utilizado
em formatos de documentos de escritório,
também é aplicável a todos os tipos de dados.
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empresas possam adotar novas tecnologias
e consigam inovar”, explica Glauco Côrte,
presidente do Sistema FIESC.
As indústria que já aderiram ao movimento atualmente são orientadas por equipes do Sistema FIESC para implantação
e aprimoramento de ações educacionais.
Outras indústrias também podem aderir
ao movimento demonstrando a intenção
de apoiar iniciativas para elevação dos níveis educacionais de seus trabalhadores.
As empresas signatárias podem colaborar
adotando diversas iniciativas, das mais simples às que exigem maior mobilização. Veja
algumas dicas:

Endereço para devolução:
Rod. Admar Gonzaga, 2.765 – Itacorubi
88034-001 – Florianópolis - SC
Fone: (48) 3231-4674
e-mail: imprensa@fiescnet.com.br

Criciúma terá pós em
modelagem do vestuário
A unidade do SENAI em Criciúma lançou a segunda edição da pós em Modelagem do Vestuário, com início previsto para
final de maio. O programa aborda temas
como moulage, prototipagem e modelagem
planificada. Mais informações pelo fone
0800 48 1212.

